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MESTO SENICA, MESTSKÝ ÚRAD SENICA 

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

Tel.: 034/698 76 29, web: www.senica.sk 

e-mail: emilia.veres@senica.sk

ŽIADOSŤ  O VYHRADENIE PARKOVACIEHO MIESTA NA TRVALÉ 

PARKOVANIE VOZIDLA 
__________________________________________________________________________________________ 

podľa ustanovenia Článku 3. bodu 3. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica č. 71/2021 o 
podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva 
za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na miestnych cestách (ďalej ako „VZN č. 71/2021”) 

Meno a priezvisko, titul/Obchodné meno:   __________________________________ 

Rodné číslo/IČO:      __________________________________ 

Adresa trvalého pobytu/miesta podnikania/sídla: __________________________________ 

Telefón/E-mailová adresa: __________________________________

Evidenčné číslo vozidla: __________________________________

Číslo osvedčenia o evidencii vozidla1: __________________________________

ŽIADA O VYDANIE POVOLENIA NA VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTO NA 

TRVALÉ PARKOVANIE V MESTE SENICA: 

parkovacie miesto: ________________________ na ulici: __________________________ 
 (parkovisko, kaskáda, parkovacie miesto)  

v období (od – do):___________________________________________________________ 

v súlade s Článkom 2 bodom 6 VZN č. 71/2021 pri splnení podmienok vydáva Mesto Senica povolenie na 

užívanie vyhradeného parkovacieho miesta v období od 1. júna do 31. mája nasledujúceho roka 

a zároveň podľa ustanovenia § 34a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej ako „zákon č. 582/2004 Z.z.”) 

OZNAMUJE SVOJ ZÁMER OSOBITNÉHO UŽÍVANIA VEREJNÉHO 

PRIESTRANSTVA ZA ÚČELOM TRVALÉHO PARKOVANIA 

v nadväznosti na povolenie Mesta Senica o vyhradení vyššie uvedeného parkovacieho miesta 

na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska o rozmeroch 12,50 m2 

v období (od – do):                         __________________________________ 

Držiteľ vozidla ku dňu podania žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta: 

- získal striebornú, zlatú alebo diamantovú Jánskeho plaketu ako darca krvi2

- dovŕšil 70 rokov veku

- bol mu pridelený parkovací preukaz3

V …………..………….. dňa ……………….. _____________________________ 

     podpis žiadateľa/daňovníka 

1 POVINNÁ PRÍLOHA: Kópia Osvedčenia o evidencii-Časť II (veľký technický preukaz) 
2 Kópia Janského plakety 
3 Kópia parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím 
4 Užívateľ vozidla, ktorého držiteľom je jeho zamestnávateľa, doloží aj príslušné potvrdenie od 

  zamestnávateľa, že užívateľovi bolo vozidlo poskytnuté aj na súkromné účely 
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POUČENIE: 

Písomnú žiadosť je v súlade s Článkom 3. bodom 5. VZN č. 71/2021 potrebné doručiť Mestu Senica 

každoročne najneskôr do 31. marca. Písomnú žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo písomne 

prostredníctvom pošty alebo do elektronickej schránky so zaručeným elektronickým podpisom 

(UPOZORNENIE: žiadosti nemožno v súlade so zákonom podávať emailom). Žiadosti spracováva 

Oddelenie výstavby a životného prostredia a dopravy mesta Senica, kancelária č. 311.   

Podľa Článku 3. bodu 4. VZN č. 71/2021 o vyhradenie parkovacieho miesta na trvalé parkovanie vozidla môže 

požiadať fyzická osoba (občan), fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba, ktorá je držiteľom 

vozidla a má trvalý pobyt alebo miesto podnikania/sídlo podnikania/prevádzku v meste Senica. Trvalý pobyt 

držiteľa vozidla môže byť vo vzdialenosti od požadovaného parkovacieho miesta maximálne 300 m. Pre jeden 

byt, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt, je možné vyhradiť len jedno parkovacie miesto. Údaje o držiteľovi 

vozidla musia súhlasiť s údajmi z evidencie obyvateľstva. Miesto podnikania/sídlo podnikania/prevádzka 

držiteľa vozidla môže byť vo vzdialenosti od požadovaného parkovacieho miesta maximálne 300 m. Podľa 

Článku 3. bodu 5. VZN č. 71/2021 žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta na trvalé parkovanie vozidla je 

potrebné doručiť na Mestský úrad Senica každoročne najneskôr do 31. marca. 

Podľa § 34a ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. je daňovník povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania 

verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Podľa § 34a ods. 3 zákona č. 

582/2004 Z.z. ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo 

dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň 

zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej 

povinnosti neoznámi.  

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Mesto Senica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), na základe zákonného právneho základu, ktorým je v súlade 

§ 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov splnenie úlohy prevádzkovateľa realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci

zverenej prevádzkovateľovi - rozhodovanie vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a výkone ich

správy v súlade s § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 582/2004 Z. z. o

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Doba platnosti

spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.

Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí

príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej

osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej osobné

údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo

podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej

republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne

doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, osobne do

podateľne  alebo elektronicky na email gdpr@senica.sk, príp. zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov

zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle

https://senica.sk/ 

mailto:gdpr@senica.sk
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
https://gdpr.somi.sk/index.php?id=80

	fill_2: 
	undefined: 
	Adresa trvalého pobytumiesta podnikaniasídla 1: 
	Adresa trvalého pobytumiesta podnikaniasídla 2: 
	Adresa trvalého pobytumiesta podnikaniasídla 3: 
	ŽIADA O VYDANIE POVOLENIA NA VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTO NA: 
	TRVALÉ PARKOVANIE V MESTE SENICA: 
	na ulici: 
	parkovisko kaskáda parkovacie miesto: 
	na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska o rozmeroch 1250 m2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Text4: 
	Text5: 


